
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  058: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  058-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:44(  ؟.أبنائه  حد ُكله بماله ا ب وصية حكم ما - 1

  ) 00:09:53(  ؟.مزرعتين له وھو مزرعة:  مث8ً  حياته في لزوجته يتنازل أن للرجل يجوز ھل - 2

  ) 00:16:16(  ؟ الجمار رمي في أخطا من حكم ما - 3

  ) 00:16:42(  ؟. المقبوض الحقيقي ھو ليس العقد في مھر كتابة حكم وما ؟ النكاح عقد في المؤخر حكم ھو ما - 4

  ) 00:20:19) . (  عرفة الحج(  حديث معنى وتبيين ؟.مزدلفة في المبيت حكم ما - 5

  ) 00:25:11(  ؟ الحرام المسجد في المسجد تحية حكم ما - 6

  ) 00:26:42(  ؟. ا ول التحلل يكون متى - 7

  ) 00:27:07(  ؟. ص8ة ألف مائة له مكة في مسجد أي في الرجل صلى إذا بحيث حرم كلھا مكة ھل - 8

  ) 00:28:12(  ؟. الحرام المسجد إمام مع يصلون مكة في العمائر على الناس بعض حكم ما - 9

  ) 00:28:34(  ؟. واجب ھو ھل بمنى الثامن اليوم في المبيت حكم ما -  10

  ) 00:33:01(  ؟. يحرم ولم العمرة أو الحج ويقصد الميقات جاوز من حكم ما -  11

(  ؟. فيھا ويبيت المغرب عند منى إلى يرجع ثم المغرب إلى بھا ويجلس التشريق أيام في الصباح في مكة إلى يذھب من ماحكم -  12

00:34:16 (  

  ) 00:35:44(  ؟. الرمي في الثاني اليوم مع الثالث اليوم يجمع أن للحاج يجوز ھل -  13

  ) 00:36:35(  ؟.الزوال لقب الرمي يجوز ھل -  14

  ) 00:37:35(  ؟.محدد وقت ا_فاضة لطواف ھل -  15

  ) 00:39:51(  ؟ نجس أم طاھر ھو ھل الدم حكم ما -  16

  ) 00:40:34(  ؟. زكاة الحلي على ھل -  17

  ) 00:41:14(  ؟. ا_س8مي البنك حكم وما ؟. الصرف في التجارة حكم ما -  18

  ) 00:43:59(  ؟. الص8ة في التورك كيفية -  19

  ) 00:44:22(  ؟.الحرام والمسجد النبوي المسجد مثل صور فيھا سجاد على الص8ة حكم ما -  20

  ) 00:45:28(  ؟ الكفار على للمؤمنين الوتر في الدعاء حكم ما -  21

  ) 00:47:02(  ؟.  الص8ة في الواحدة التسليمة حكم ما -  22

  ) 00:48:40(  ؟. الحديث في ا_شارة معنى وما ؟) . حسنات عشر إشارة كل في(  عقبة حديث عن سؤال -  23



  ) 00:51:36(  ؟.الفدية أم الصيام في القضاء والحامل المرضع على ھل -  24

  ) 00:53:53(  ؟.فدية أم قضاء برئه يرجى h الذي والمريض والشيخة الشيخ على ھل -  25

  ) 00:56:26(  ؟. عمار ابن ھشام في رأيكم ما الشيخ فضيلة -  26

  ) 00:56:56(  ؟.المطعومات من ليس شيء أكل لمن الصوم حكم ما -  27
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

شيخي يف رجل له ثالثة أوالد رجل كبري بالسن وعنده حمل جتاري يف مكان اسرتاتيجي يف السوق ،  :السائل 

العلم ، طبعا العلم  واحد من الشباب الثالث يعين خمه جتاري أكثر من علمه وبرضوا كذلك عنده شيء من

الدنيوي ، فأشار والده إن أنت وقفت يف احملل وعلمت إخوانك الطب ، إذا علمت إخوانك الطب أنت 

وصرفت عليهم حىت يفرغوا من الطب فهذا احملل لك وهم هلم شهادم ، أما إذا اختلف فما لك شيء إال مثلك 

علموا وقبل ما يتوىف والده خبمس سنوات أبوه تنازل باحملل مثلهم ، فبالفعل األوالد ذهبوا إىل بالد الغرب حىت يت

إىل هذا الشاب لوحده على أساس إنه بيعلم أوالده ، و بيصرف عليهم ، اتوىف والده طبعا بعد ما كتب خبمس 

سنوات ، خترج األوالد من سنوات بسيطة أخذوا شهادم من ا لطب ، صاروا يطالبوا حبصة كل واحد يف احملل 

منهم بنات ويف منهم أوالد وهكذا ، يطلع هلم شيء يا شيخنا يأخذوها من هذه احلصة إذا هلم حصة  طبعا يف

  فيها  ؟ 

ووصيته هو وصية باطلة ال تنفذ يعين  ))للذكر مثل حظ األنثيين (( طبعا ، ألم شركاء كل مني يأخذ  :الشيخ 

  .  )ألنه ال وصية لوارث  ( ، 

أخطأت ، هو ما أوصى تنازل و باع يعين تنازل له عن احملل قبل ما ميوت خبمس  ال عفوا يا شيخ أنا :السائل  

  . سنوات ، سجله باسم الولد 

  باع وإال سجل ؟  :الشيخ 

  . ال سجل  :السائل 

  إذاً ما باع ، يا ترى اآلن ما يف بيع ، أنت مستقر إن البيع ما يف؟ :الشيخ 



  ...مقابل تعبه  :السائل 

  . آلن البيع ما يف أنا بسأل ا :الشيخ 

  . ال ، املقابل هو تعبه  :السائل 

أنا قلت ال وصية لوارث ، هب أن هذا الرجل كتب وصية ، أن هذا احملل البين فالن هذه الوصية ال  :الشيخ 

تنفذ ، ألنه هذا احملل إرث جلميع الورثة ، الصورة اآلن هو ما كتب وصية ، هو كتب ، هو ما كتب وصية إنه أنا 

ت فهذا احملل لفالن ، وإمنا رأسا طول كما تقول أنت هذا احملل لفالن ، ما يف فرق بني األمرين وبعدين ال إذا م

يشرع كما قد ترشح من كالمك أن خيص أحد أوالده بشيء دون اآلخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن 

  . أبيه جتاه إخوته ، ال يشرع له ال يربر له ذلك واضح كالمي 

  . واضح أستاذي  :ئل السا

ممكن يف صورة واحدة فقط ، أن يكون هذا الولد جبهده اخلاص اكتسب ماال وصار غنيا وأبوه أذن له  :الشيخ 

بذلك أن يعمل لنفسه ، هذا املال الذي مجعه بكد ميينه وعرق جبينه ، قال له أبوه إن أنت لو بتنفق على 

هذه ، فهذه الوصية ال تنفذ إال مبقدار ما أنفق ، من جيبته أوالدي دول ، وبتعلمهم وتربيهم لك ها الدكان 

  . اخلاصة ، واضح 

واضح يا شيخ ، اآلن يف شغله ، موجودة أنه ذكرها يل وقد تذكرا اآلن مع إين من خالل كالمك  :السائل 

احملل مسجل وصلنا إىل فائدة ، ألن احملل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس املال ، لكن 

  . باسم أبيه فال بيقدم وال بيؤخر هذا 

  . دافع الثلث  :الشيخ 

  . الثلث من رأس املال للمحل  :السائل 

  . كيف يعين من رأس املال للمحل   :الشيخ 

  . يعين من سائر رأس مال احملل  :السائل 

  أنا قوهلا ذكرت شيء حط شيء من جيبته ، ؟  :الشيخ 

  . بداية احملل نعم حط شيء يف  :السائل 

  . ها اللي حط من جيبته له أن يسرتده ال أكثر  :الشيخ 

وكذلك زوجته وهي مدرسة فكان احملل ما يستطيع ينفق على هؤالء األوالد كان يأخذ من زوجته كمان  :السائل 

  . فلوس حىت يرسل هلم 



اء كان اموع مال زوجته أو مش مهم أخي ، مال الزوجة مثل ماله ، الذي أنفقه جمموع ما أنفق سو  :الشيخ 

  . ماله ، أو بعض ماله وبعض مال زوجته هذا املال الذي أنفقه له حق إن يأخذه ، أما يأخذا أكثر من ذلك فال 

طب يا شيخ لو كلفت أكثر من ذلك شهادة هذا الدارس الذي درس يف الطب مثال عشرين ألف  :السائل 

عشرين بإمكانه هو يقيم مثال احملل مببلغ معني وخيصم املبلغ الذي دينار ، بإمكانك هذا أخذ عشرين وهذا اخذ 

دفعه لدراستهم ، لو كان مثال صرف على كل ولد مبلغ عشرين ألف دينار حىت حصل على شهادة الطب ، 

وهم ولدان يصح له مثال من هذا احملل يصح له أن يأخذ ما يعادل ما صرف على كل ولد منهم ، يعين حىت 

  مع بعضهم متساويني ، ؟ يكون الثالث 

  . يعين إحنا متساويني يف األصل  :الشيخ 

  . كيف يا شيخ متساويني يف األصل ، طب هو صرف عليهم وجاب هلم شهادم   :السائل 

  . أنت عم بتقول يأخذ مثل ما هم أخذوا  :الشيخ 

ستاذ بقدر مثال كل طالب أي نعم ، مثال هو إنسان عنده حسابات ، مثال هو عامل هذه احلسابات أ :السائل 

صرف عشرين ألف دينار ، هذا عشرين وهذا عشرين ، طيب هو بيصح له مثال اآلن الزم يكون احملل للجميع  

كما فهمت منك اآلن ، أن هذه تعترب وصية كتبها آجال أم عاجال بعد وفاته هي وصية ، لكن هو دمر نفسه ما 

ه ذا احلال يستطيع أن هو يأخذ كما أخذ بقية إخوانه حىت درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه صرف على إخوان

يكونوا مستويني ، مثال احملل بيجيب مخسني ألف يأخذ منه هو مثال عشرين وبيتبقى ثالثني يقسموها على 

  . الثالثة 

أنا ايش قلت لك تلك الساعة ، يا ترى يف كالمك شيء جديد ؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله اخلاص  :الشيخ 

  . ذا اللي بيدفع له أكثر ما بيدفع له ، لكن هو شريك معهم يف أن يرث كما يرثون ه

يا شيخ أنا اآلن فهمت عليك قسم أما القسم الثاين ما فهمته هو اآلن مال خمتلط ، بني ماله ومال  :السائل 

  .على أخواته أبوه ، حنن اآلن يف مال أبوه ، هو أن يأخذ ماله الذي صرفه ، لكن مال أبوه اللي صرفه 

  . مال أبوه بيمشي حكمه حكم اآلخرين ، يعين يرث معهم كما يرثون  :الشيخ 

  اللي صرفه عليهم حياسبهم فيه  :السائل 

  أنا ما قلت لك اللي انفقه يسرتجعه ما يأخذ الزيادة لكنه مثله مثلهم من حيث انه يرث  :الشيخ 

  حصته يأخذ مثلهم  ؟  ...حىت لو أخذ من  :السائل 

  . طيب بده يأخذ مثلهم طبعا ، لكن أنا كل تنبيهي انه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق  :الشيخ 



  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  

  

  . قضية التنازل يعين هل حيق لواحد إنه يتنازل ، يف حياته مثال لزوجته أو البنه ، يعين عند واحد مزرعة  :السائل 

  .ز ال ال ما بيجو  :الشيخ 

طب قلت لك واهللا زوجيت هذه تعبت معي يف احلياة وأنا أحب أهدي هلا مزرعة من عندي ومزرعة  :السائل 

  . ألوالدي ، عندي مزرعتان يعين ، سجل واحدة على اسم زوجته 

د ، هون عندك صورتني ، صورة تتعلق بالزوجة ، وصورة تتعلق بولد من األوالد ، ما يتعلق بولد من األوال :الشيخ 

سبق اجلواب إنه ما بيجوز خيصه دون اآلخرين ، ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء مينحها ما يشاء بقصد أن 

ال يقصد االضرار بالورثة ، واضح ، يعين أنا زوجيت مثال خدمتين وأعانتين على مشاكل حيايت واىل آخره 

يون دينار مثال ، أنا رجال غين ، بأعطيها مليون وأخالقها حسنة معي واىل آخره فأنا بدي أكرمها أعطيها مل

دينار ما أحد له اعرتاض علي ، ألن أنا حر التصرف يف مايل ما مل أخالف شريعيت و ين تيجي اآلن املخالفة 

بأعطيها مليون وحبرم الورثة ، عرفت كيف ، أنا ضربت لك الرقم العال علشان جتسيد للموضوع ، وعليكم 

عندهم منزل تأوي كل واحد منهم والزوجة متأوية مع زوجها يف منزهلا بيجي يكتب هلا دار السالم ، أوالدي ما 

وبيحرم اآلخرين ، عرفت كيف ، لكن إذا كان اهللا موسع عليه ومن سعته به بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو 

وجاء رجل يف  )ين أوالدكم اعدلوا ب( : عطية ، هذا جيوز لكن ميز ولد على آخر ال جيوز ألنه قال عليه السالم 

عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم امسه بشري األنصاري له ولد الظاهر كيس امسه نعمان ، أمه بتحبه كتري بيقول 

يعين بتعرف تلك األيام العبيد  "ما زالت يب أمه حىت محلته أن خيص النعمان بن بشري بغالم عبد " :هذا البشري 

ال أقبل حتى تشهد ( : هب االبن هذا النعمان وهبه غالما هي من دهائها قالت كانوا بكثرة فهو وافق معها وو 
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا ، أخذ بيد الولد وانطلق إلى الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، قال 

ما ، قال أوهبت كل واحدا منهم غال: نعم ، قال : ألك أوالد ، قال : وسلم ابني هذا وهبته غالما ، قال 
فإني ال اشهد على جور ، اعدلوا بين أوالدكم اعدلوا بين أوالدكم كما تحبون أن يعدلوا معكم : ال ، قال : 

، وما رضي أن يشهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال أشهد ملاذا ؟ )في البر ، فأنتم أعدلوا معهم في العطاء 

نتهى احلكمة ألن هذا التخصيص يوجد العداوة والبغضاء ألن يف ختصيص ولد دون اآلخرين وهذا يف الواقع يف م

بني األخوة ، وكثري من الناس يظنوا أن لو كان ولد من أوالده صاحل واآلخرون أشقياء إذا كان هذا يريد بيخصه 



هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس متاما ، حنن هؤالء األشقياء بدنا نسعدهم مو بدنا نزيدهم شقاوة على 

جنعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا ألن هنا يف شيء يوغل صدورهم عم تغلي ألم عم يشعروا بفرق شقاوة و 

بينهم تعساء أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش مهه شيء من الدنيا هذه فلما بيجي هذا الوالد األمحق بيخص هذا 

  .الولد الصاحل دون اآلخرين مثل الذي بيشعل الفتيل بالبنزين 

  

  

د يكون هذا يا شيخ لزوجة أخرى وهلا أوالد ، فالزم يقسم بني األوالد من الزوجتني بنفس طب ق :السائل 

  الشيء ؟ 

  .أي نعم كمان جيب العدل بني الزوجات  :الشيخ 

   ) ...اعدلوا بين ولدكم يبروكم ( شيخنا يف احلديث  :السائل 

  . وهذا احلديث ذكرته لكن بلفظ خمتلف ما أذكر اآلن  :الشيخ 

  . يعين املفهوم أشار الرسول عليه الصالة والسالم إىل العدل يف املال حىت يكون العدل يف احلب والود  : السائل

  .نعم يف احلب والود  :الشيخ 

  . رجل اخطأ يف رمي اجلمار رمى اجلمرة الكربى مث الوسطى مث الصغرى ماذا يرتتب عليه ؟ :السائل 

  . مىت تذكر  :الشيخ 

  يوم ، عند رمي اليوم الثاين ؟ تذكر ثاين  :السائل 

  . بيعيد ، بيعيد على الصحة وعلى السنة  :الشيخ 

  . وهو اآلن هنا   :السائل 

  .خالص قضي األمر الذي فيه تستفتيان ، ألن ما يف جمال استدراك اآلن  :الشيخ 

  شيخنا الواحد اآلن له ألف دينار على زوجته الزم بأديه حقه ؟  :السائل 

  .  طبعا :الشيخ 

  . ولو كان يعلم ما كتب وال لرية كان تائه ...ولو كان يف الزمن املاضي ما كان يصلي  :السائل 

  . ليش ما بيكتب وال لرية  :الشيخ 

  . ألنه رايح يدفع حصته  :السائل 

يا ترى لو كان صاحلا وبيعرف أو كتب معجل مائة دينار ، ومؤجل ألف دينار فلما هو ما بريضى  :الشيخ 



  . تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاين بيتفرج وال بيضاعف املعجل بسبب 

  مائة دينار مفاخرة  ...ال  :السائل 

  جاوبين عن سؤايل ، اآلن العرف املاشي بيصغروا املعجل ويضخموا املؤجل ، صح ؟   :الشيخ 

  . صح  :السائل 

أخذينه نظام ما له أصل يف اإلسالم ، لذلك أنا ما  طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا املؤجل اللي :الشيخ 

بدي أربط نفسي مبؤجل ، وأنا بدفع معجل مئة الطرف الثاين اللي هو ويل البنت أو املرأة إىل آخره ، بتم باملائة 

  . وال بيزيد 

  . بيزيد  :السائل 

زيدوا إذا ما رضيت هذا طيب فإذاً قولك أنا ما كنت اعرف احلكم هذا كمان ما كنت تعرف انه بي :الشيخ 

  احلكم الثاين ، تعرف إنه بيزيدوا وإال ال ؟ 

  . نعم بيزيدوا  :السائل 

  .فإذن بدك يزيد ، فهذه مقابل هذه  :الشيخ 

  

  

يا أستاذي يف نفس احلكاية اتفقوا بني أبو العروس وأبو العريس على مهر مقدار مائة ألف دينار وعند  :السائل 

عروس فقال مهري دينار و مؤخري ألف دينار وكان قابضا يف احلقيقة ألف دينار فهل عقد الكتاب فجاء أبو ال

  . ينفسخ العقد عند القاضي يعين أمام الناس أن بنيت بدينار لكن يف احلقيقة ألف دينار 

  . طيب بيرتتب من وراء هذا شيء معىن االعتداء على الزوج يف فرض حق جديد وإال بس شكليات  :الشيخ 

  . بس شكليات ، إنه الزوج يدفع ألف دينار  :السائل 

  . أنا عمال أقول لك بيرتتب شيء أنت بتقول ال ، بيرتتب هنا ما ليس حبق  :الشيخ 

  . ...يعين لو طالب أبو الزوجة يقول بدي ألف دينار عند احملكمة حقيقة  :السائل 

  هذا ظلم للزوج وإال ال ؟  :الشيخ 

  . طبعا ظلم  :السائل 

  . إذا هذا ما بيجوز  :الشيخ 

  الف دينار. ... :السائل 



  .هذا سبق اجلواب عنها يا أخي  :الشيخ 

  عدم املبيت مبزدلفة ما يرتتب عليه ؟ :السائل 

  . أين صلى الصبح  :الشيخ 

  . يف مىن  :السائل 

  . آه ، ليس له حج  :الشيخ 

  بيت مبزدلفة من يوم الرتوية اىل عرفة وزارة األوقاف األردنية تلزم احلجاج األردنيني بعدم امل :السائل 

  . أعوذ باهللا ، أعوذ باهللا  :الشيخ 

سألوا شيخ كبري يف السعودية هناك أفىت هلم إن عليهم هدي وحىت هذا الشخص يعين قال أن هذا  :السائل 

  ....األمر قد جاء من احلكومة السعودية تبعكم وما هو ذنبنا 

فا ، تصفية وتربية ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم جاءه رجل وهو يف مجع يف هذا مثال ملا كنا نبحث آن :الشيخ 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ما تركت جبل و ال واديا إال قطعته حتى جاءت إلى ( : املزدلفة قال له 
 -جمع من صلى صالتنا هذه معنا في : نعم ، قال عليه السالم : جمع ، قال له ، هل وقفت بعرفة ، قال 

وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ، ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه  -يعني صالة الصبح 
فقرن صالة الفجر يف املزدلفة بالوقوف بعرفة ، وإن الذي جيمع بني الركنني ، فقد مت حجه وقضى تفثه ، اليوم  )

لشيخ قال ، لكن يا حبييب الشيخ قال  بناء الناس ال يلتفتون للسنة و األحاديث ، هات إيدك وامش ، هاك ا

على ماذا ؟ حىت يدري السائل يعين له الشيخ قال وانتهى األمر فأصبحت السنة يف جانب والشعب يف جانب 

  .آخر 

  

  ما القول فيه ؟ )الحج عرفة ( شيخنا احلديث املعروف  :السائل 

ث بأنه إذا ما طاف طواف اإلفاضة هل ستقول القول فيه كما قال أهل العلم هل أنت تفهم من احلدي :الشيخ 

، مبالغة عن أمهية الوقوف بعرفة ، هذا مثل مثال "احلج عرفة " ال ، معىن هذا الكالم عريب على األسلوب العريب 

، ال فىت إال علي ، ما يف فتيان غري علي ، يف فتيان كثر لكن مثله ما يف فهنا نفي اجلنس بإثبات خصوصية هذا 

يعين كأنه يقول احلج كله بكل أركانه جمموع يف  )الحج عرفة ( : ن اجلنس فحني يقول عليه السالم املستثىن م

الوقوف بعرفة ، لكن هذا ال ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه البد من طواف اإلفاضة فلو 

حجه ، الزم يطوف طواف  وقف على عرفة وصلى الفجر يف املزدلفة و دار ظهره ومشى إىل بلده ما صح



اإلفاضة ما هو طواف الوداع ، ، طواف الوداع واجب ، أما طواف اإلفاضة ركن فإذن احلج عرفة يعين مبالغة يف 

  .تقييم كما يقولون اليوم والصحيح يف تقومي قيمة احلج بسبب الوقوف بعرفة 

  

  شيخنا من مل يبت مبزدلفة هل عليه إعادة احلج ؟  :السائل 

يف فرق بني البيات وبني الصالة ، أي نعم يلي ما صلى ما له حج كما ثبت يف احلديث ، ما أمت حجه  :الشيخ 

  .، وال قضى تفثه 

  .حتية املصلي الداخل إىل بيت اهللا احلرام  :السائل 

ة املسجد احلرام كسائر املساجد ، حتيته ركعتان ، لكن هذا بالنسبة لغري القادم ، أما الذي يقدم مك :الشيخ 

بعمرة فهذا الزم يطوف ويصلي ركعتني خلف املقام ، صلى ركعتني خلف املقام وسعى بني الصفا واملروة بعد 

الطواف وحتلل ، فهذا كل ما دخل املسجد ليس واجب عليه يطوف ، واجب عليه يصلي ركعتني ، عرفت كيف 

  .فال فرق بني املسجد احلرام من هذه احليثية واملساجد األخرى 

  

  فيكون مقدار الصالة يف البيت احلرام مئة ألف هل هذا فقط يف البيت احلرام أم يف سائر مكة ؟  :السائل 

  . فقط يف املسجد  :الشيخ 

  . اللي بيصلي بره املسجد ليس من الداخل  :السائل 

د إذا امتأل املسجد بالداخل اللي بيصلي بره املسجد بيلحق باملسجد كأي مسجد ، أما واحد يتقص :الشيخ 

  .يصلي يف مسجد آخر ، له مائة ألف صالة ال ، إال املسجد احلرام 

  بعض العلماء بيقولوا يف التحلل األول جيب أن يرمي اجلمرة الكربى مث أي يقصر أو حيلق؟  :السائل 

  ال مو شرط بس يرمي فقط ، وهذه املسألة حنن معاجلنها يف رسالة مناسك احلج والعمرة :الشيخ 

  . ...أا أنا قر  :السائل 

  .هذا قول مشهور عند بعض العلماء ، لكن ما عليه دليل ، الدليل الرسول صراحة  :الشيخ 

  . شيخنا املشهور يعين كل مكة حرم  :السائل 

صالة في مسجدي هذا ( يف ناس يقولوا هكذا ، هو حرم لكن فضيلة الصالة ، ال فضيلة الصالة  :الشيخ 
  .ما قال إال يف مكة  )صالة فيه بمائة ألف صالة بألف صالة إال المسجد الحرام فال

  



  مدى املسجد احلرام ، حدود املسجد احلرام إىل أين تبلغه إىل حد املصلني ؟  :السائل 

هنا يف صورتني الصورة العادية اللي يصلي داخل احلرم كتب له مائة ألف لكن امتأل املسجد احلرام ،  :الشيخ 

احلرام ، بس هذه صورة خاصة ، لذلك قلت أنا إن واحد يروح يصلي يف وخرجوا فهؤالء ملحقني باملسجد 

  .مسجد غري املسجد احلرام ويدعي أن الصالة هناك مبائة ألف صالة ألنه يف مكة ال ، ما بيجوز 

  . شيخ يف صورة إن يف عندك ناس على العماير يصلوا مع احلرم  :السائل 

  .ف أوال ما بيجوز ، هؤالء تاركني وصل الصفو  :الشيخ 

  

بعض الرجال يصلون و يزدمحون حىت بعض الرجال من كثرة الزحام يسجدون على ظهور النساء ما هو  :السائل 

  . احلكم الشرعي 

  .اتق اهللا ما استطعت  :الشيخ 

  

أنا يا شيخ قمت بعرفة وكنت أعمل من ضمن العاملني بدليل احلجاج ، ما بتنا مبزدلفة ، وال مبىن ، حنن  :السائل 

تنا ليلة عرفة بعرفة ألجل حنن العاملني وطبعا ناوي احلج فهل الزم اصلي يف مزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملني ب

 .  

  . ليش بدك تعود لعرفة  :الشيخ 

  . أنا عامل يف عرفة  :السائل 

  . شو بتقصد من العاملني بعرفة  :الشيخ 

  . ...عرفة بعشرة أيام  يعين نكون بنعمل يف دليل احلجاج بعرفة قبل :السائل 

معلش لكن احلجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات ، شو إليك أنت بقا الرجوع بعد ما بتصلي الصبح  :الشيخ 

  . باملزدلفة ، شو بدك الرجوع لعرفات ما بقي حد هناك 

  . ...قبل الدخول أصال ، مازالوا  :السائل 

  . بس هو قال يريد يصلي يف املزدلفة  :الشيخ 

  . أنا أقصد قبل عرفة أن ينام فيه ليلة مىن  :السائل 

أنا فهمت يا أخي و هو قاهلا لكن قال أخريا إنه صلى الصبح يف املزدلفة ، إذن حنن مثل ما بقولوا عنا  :الشيخ 

  . بالشام حنن أوالد الساعة ، أعد سؤالك 



   .أنا بقول قبل الدخول ، جيب قبل الدخول بعرفة املبيت باملزدلفة  :السائل 

ال ما يف املزدلفة ، رجع يف اخلطأ يف مىن ، اليوم الثامن أخي ها اللي هو يوم الرتوية بيكون الناس يف  :الشيخ 

مكة أو خارج مكة إىل أخره بينطلقوا إىل مىن ، علشان ليلة عرفة يباتوا يف مىن أكثر احلجيج ، بيأخذوهم دول 

فة فبيحرموهم من البيات يف مىن ، مش يف املزدلفة ، هذا اللي بيسموهم مطوفني رأسا من املسجد احلرام إىل عر 

طبعا فيه نقص يف ترك واجب هذا الذي يفعله عن قصد فهو آمث ، والذي يفعله عن جهل ، أو هو مغلوب على 

  .  ))رَبـَنا ال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا (( أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه ، هذا ، 

  . لكن عليه هدي  :لسائل ا

ال يتوسعوا كثري من املشايخ يف فرض الدماء ، ما يف دماء إال يف ثالث أو أربع مواطن فقط ، يف  :الشيخ 

اإلسالم ، إذن أنت بتحكي إن فاتك البيات يف مىن ليلة عرفة ، ألنك رحت للعمل هناك ، أي نعم ، دم التمتع 

،  ))ْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َفَمْن َكاَن مِ (( ، ودم حلق الرأسُ  

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه (( وبعدين يف دم ثالث ، أه أي نعم ، كيف ، هي الدم التمتع ، ودم حلق الرأس ُ 
  وبعدين يف دم ثالث ، الصيد أي نعم كيف ؟  ))ٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَيا

  من اصطاد خطأ  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ  

  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 

  يف بعض الناس بيقول ، أروح أزور أخوي يف جدة ويسافر بدون ما حيرم بالطائرة أو بدخوله ؟ :السائل 

  . يسافر من أين  :الشيخ 

  . بيسافر من األردن  :السائل 

ما دام خرج من بلده قاصدا احلج أو العمرة فال جيوز له أن جياوز امليقات إال حمرما ، أما إنسان خرج من  :الشيخ 

هنا فكره خايل عن عمرة أو عن حج بده يزور أخاه يف جده ما بيحرم بطبيعة احلال ، وهو يف جده بيزين له 

له طريق العمرة أو احلج فبينوي من هناك ماشي أما هو خرج من بلده قاصد احلج أو العمرة أخوه مثال ويسهل 

  . فال جيوز أن مير بامليقات إال وهو حمرم 

  . هو بيقول ، هذا السر يف سؤاله ، هو بيقوله أنا بدي أزور أخوه ويف نيته أعتمر  :السائل 

  .حلج أو العمرة فما بيجوز جياوز امليقات إال حمرما يزور ليشبع املهم هذا خرج من بلده قاصد ا :الشيخ 

اللي بتبع الثالث أيام التشريق يف مىن ، يعين لو طول النهار قاعد يف مكة و عند املغرب راح للمبيت يف  :السائل 



  . مىن 

صار ، جائز لكن يف نقص ألن العملية يف احلج ما هو نزهة الزم  يتحمل ، يتحمل احلر واهلواء واإلع :الشيخ 

الصورة شكل يعين النهار كله ورمبا الشطر األول من الليل كمان يقضيه هناك يف منزل هلم مهيأ مربد مكيف 

وبعدين حيله بروح ببات ما هكذا الرسول فعل ، املهم إن حنن بدنا نفعل كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  ، ولن نستطيع ولكن كما قيل

  "هم       إن التشبه بالكرام فالح فتشبهوا وإن مل تكونوا مثل "

أما أن نعلم الرسول فعل إيه مث حنيد عنه ال ، حنن بنحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله ، التقصري 

  .بيكفينا ، يعين ما هو يف استطاعتنا ، حنن نيجي نقصر باستطاعتنا ال 

  . يف التعجل  يف بعض الشباب بيجمع اليوم الثالث يف اليوم الثاين :السائل 

  . شو بيسوي  :الشيخ 

  جيوز أن جيمع اليوم الثالث يف الرمي مع اليوم الثاين ؟  :السائل 

  . ال ما بيكفي ، إن ربنا مسح لنا بيوم ، إذن كمان بنحتال  :الشيخ 

  .يف اليوم الثالث يريد أن يتعجل و يروح  :السائل 

ي يومني يف يوم ، ؟ أنا كما بقول لك ما بيكفي أن ربنا أنا شو بيحكي بيجمع بني الرمي ؟ يعين يرم :الشيخ 

َفَمْن تـََعجَل ِفي يـَْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن تََأخَر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتـَقى َواتـُقوا اللَه (( : خفف عنا قال 
قط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله حىت حنن نلف وندور  ، ما بيكفي أنه أس))َواْعَلُموا َأنُكْم ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن 

  .كمان أن نوفر الرمي يف اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاين 

  ممكن الرمي يا شيخ يكون قبل الزوال يعين يباح قبل الزوال ؟  :السائل 

م ، ارم بالليل ، ال هو قبل الوقت ال يشرع ، لكن بيجوز إنك ترمي يف الليل ، لكن إنك ختشى الزحا :الشيخ 

باعتبار إنه حدد أول الوقت ومل حيدد آخر الوقت ، فأنت ال تتعدى على احملدد وقته وإمنا استفد من اللي ما 

  .حدد ايته ، أي نعم 

قلت يا شيخ ملا سألتك أنا بعض األسئلة اللي طرحا أخونا وجاوبتم علينا مل سألتك على اهلاتف ،  :السائل 

ا األخري ، تبع الرجم يف اليوم الثالث ، اللي بيتعجل يعين من حيث املسجد وكنا قد حكينا منها هذا السؤال طبع

  لكم ، بالنسبة لطواف اإلفاضة له وقت حمدد ال يزيد عنه ما هو ؟ 

  . شو بتقصد ما يزيد عنه يعين  :الشيخ 



  . ...يعين هم بأسبوع أسبوعني يعين يطوف طواف اإلفاضة ، يعين بالليل بعد  :السائل 

  . ال ما أظن قضية الليل والنهار وقت يا شيخنا ، مثل ما قال األخ أسبوع أسبوعني  :الشيخ 

  ال يا شيخ بل يف نفس النهار يعين بعد ما نتفرغ ، وذهبنا لطواف االفاضة يعين له وقت معني ؟  :السائل 

  . وقت معني ، يعين مثال يرمي قبل املغرب قبل العصر  :الشيخ 

  . طواف يا شيخ ال :السائل 

  الطواف عفوا ، يطوف قبل املغرب قبل العصر ، هذا تقصد ؟  :الشيخ 

  . أي نعم قبل أن يدخل نصف الليل  :السائل 

نعم ، اللي ما بيهمه يبقى يف إحرامه مهما أتأخر جاز ، لكن ها اللي بده يفك إحرامه بده ما يرجع  :الشيخ 

  . . ...ال عليه املساء إال وقد انتهى من الطواف و إ

  . أال يفك إحرامه  :السائل 

  .ما هو انفك إحرامه ملا رمى اجلمرة  :الشيخ 

  .نعم نعم  :السائل 

فاللي يريد يتمتع ذا التحلل هذا اللي يسموه الفقهاء بالتحلل األصغر ، ها اللي بده يتمتع ، يظل  :الشيخ  

نحر ، وما يدخل عليه املساء إال وقد انتهى الطواف ، يتمتع ذا التحلل ، البد من يرمي يف اليوم األول يوم ال

فإذا دخل عليه املساء وما طاف بده يرجع إلحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إحرامه و مىت بعد يوم يومني 

  . ثالثة مش مهم ، ما دام رجع إلحرامه بده يرتاح من اإلحرام يعجل بالطواف طواف اإلفاضة 

  . ، سؤال يا شيخي جزاك اهللا خري  :السائل 

  فهمت يا أبو عبد اهللا.  :الشيخ 

  .أه ، يال نصلي يف جمال  :السائل 

  . ليس بالنجس  :الشيخ 

  . ليست كاملذبوحة  :السائل 

  . املسفوح ال يؤكل لكن ليس بنجس  :الشيخ 

أن ائم األنعام  يف يوم يا شيخنا رحنا على املسلخ فاإلحرام تبعي ترشش شوية من الدم ، و أنا بعرف :السائل 

ما يف شيء من الدم تبعها ، طبعا الشباب قال الزم نغسل اهلدوم أو كذا ، هناك مجاعة قالوا بدنا نروح طواف 

اإلفاضة وال فيها شيء إن شاء اهللا وبعد ما طفنا فبعد ما رجعنا يقول ال ، منهم من قال إنه جنس ومنهم من قال 



  .ليس فيه شيء 

  . ذهب املرأة هل عليه زكاة  إيه يا شيخنا :السائل 

  .نعم عليه زكاة  :الشيخ 

  

  . الذي تتخذه لالرتداء  :السائل 

  أليس حبلي ؟  :الشيخ 

  حلي  :السائل 

  . جيب عليه الزكاة  :الشيخ 

  . كل عام يزكي ؟  :السائل 

  .كل عام حىت تبطل حتمله ، ارفع صوتك   :الشيخ 

  جتارة األموال جائزة ؟ :السائل 

  . و يعين جتارة األموال ش :الشيخ 

  . يعين صرافة األموال عملة   :السائل 

  . ال جيوز الصرافة إال يف حدود الضرورة  :الشيخ 

  .بيسلم عليك عبد اهللا يا شيخ  :السائل 

  . أهلني عبد اهللا ، كيف حالك احلمد هللا  :الشيخ 

  . مبسوط قل له كيف حال شيخنا ، إن شاء اهللا خبري ، يا اهللا :السائل 

  

  . طب شيخنا ، أنا بعرف الدكتور عيسى عبده الذي أنشاء أول بنك إسالمي يف ديب  :السائل 

  . هذا الذي مات و هو مصري  :الشيخ 

أي نعم اهللا يرمحه ، كنا نتكلم يف مرة وأنا كنت مسعته فقال أنا عملت هذا البنك وجلست ثالثة عشر  :السائل 

سالمي ، وعملته يف ديب وجنح هذا البنك ، إال أنه بعد هو ما عمل اتصاالته شهرا ، وأنا أعمل يف فكرة البنك اإل

مع اآلخرين ، مع البنوك األخرى سواء العاملية يعين ، فعال جنحت و تعاملت معهم هذه البنوك على أساس 

إسالمي مش على أساس يعين غري إسالمي بدأت حسب كالمه اللي أنا مسعته منه شخصيا ، اجلماعة هناك 

جدوا أنه أخذوا الصورة كلها ، فيعين استغنوا عنه وجاء إىل السعودية اليوم طبعا بعدين ، وحكى هذا الكالم ، و 



وبعدين هو كان عنده آراء كثرية يف وضع التربعات اليت حصلت يف البنك ، وكيف يسري البنك هو بعد ما طلع 

ب السليم الصحيح البنك اإلسالمي ، ومها من عندهم اتغريت حاجات كثرية ، لكن يقول هو أنا وضعت األسلو 

  طبعا غريوه بعده ، وقال أنا جلست ثالثة عشر شهر فما رأيك يف هذه الصورة ، ؟ 

أنا واهللا ما عندي معلومات حول نوعية البنك اإلسالمي اللي وضعه عيسى وبعدين إحنا بيهمنا هذا  :الشيخ 

خرون مش هذا املهم ، املهم أن الواقع اليوم معامالت ربوية الواقع املؤمل اليوم ، أما شو قدم هو شو حولوا اآل

  .متشي حبكم أنه بنك إسالمي 

  األذان

شيخي خبصوص احلديث يف صفة الصالة عن التورك ، مفهوم احلديث يا شيخنا أن يضع اليد كاملة  :السائل 

  هكذا ، ؟ 

  . نعم  :الشيخ 

  . يعين اليد كلها تضع على الفخذ  :السائل 

  .ما هو شرط املهم يضع كفه على ركبته  :الشيخ 

  . غري هذا يا شيخ احلديث بالنسبة للصالة على سجادة شو حكمها ؟  :السائل 

  الصالة على املصلية وهي مقلوبة وعليها صورة مثل صورة الكعبة أو املسجد النبوي ؟  :السائل 

  . وضح يل شو قصدك  :الشيخ 

البال ومن السنة أن اإلنسان يصلي يف ثوب ما يكون فيه زخارف وفيه  قلبناها ألن هذه الصورة تشغل :الشيخ 

  .ما يلهيه عما هو يف صدده من اإلقبال يف صالته ، السالم عليكم 

  هل جيوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء للمسلمني والدعاء على الكفار ؟  :السائل 

عاء قنوت الوتر ، ميكن أن يتسامح به وخباصة لو كان يقنت يف الصلوات اخلمس وبدا له أن يقنت يف د :الشيخ 

إذا كان قنوت الوتر النصف الثاين من رمضان ، ألنه يف روايات ثابتة عن السلف أم كانوا يلعنون الكفار 

ويدعون عليهم يف قنوت الوتر يف النصف الثاين من رمضان ، ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار 

، فخالصة اجلواب ترك القنوت يف الصلوات اخلمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء  يف الصلوات اخلمس

  . إىل قنوت الوتر ، هذا قلب للسنة ، واضح 

  .نعم واضح يا شيخنا  :السائل 

  . شيخنا التسليمة الواحدة بالوتر ، هذا من السنة  :السائل 



  . التسليمة الواحدة مييناً  :الشيخ 

  . م ميينا أي نع :السائل 

  . هذا ليس خاصا بالوتر يشمل كل الصلوات  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  

  طب يا شيخنا قبل الركوع بدأ يف القنوت ، هذه هي السنة لكن لو بعديها يا شيخنا ؟  :السائل 

  . جيوز  :الشيخ 

  . اهللا جيزيك اخلري  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  . ركاته السالم عليكم ورمحة اهللا وب :السائل 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 

  . كيف حالك شيخنا   :السائل 

  . احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  . طمنا عن صحتك يا شيخنا  :السائل 

  . اهللا يبارك فيك ، كيف حالك  :الشيخ 

  . احلمد هللا خبري احلمد هللا  :السائل 

  عليك وخبري  عيالك ، واهللا كلهم بيسلموا :الشيخ 

  . إن شاء اهللا أحسن  :الشيخ 

  . احلمد هللا خبري اآلن  :السائل 

  . دائما احلمد هللا اهللا يبارك فيكم  :الشيخ 

  . شيخي أخونا عايز حيكي معك  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  . السالم عليكم  :السائل 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  تاذنا كيف حال أس  :السائل 



  أهال مرحبا  :الشيخ 

  . إن شاء اهللا تكون خبري يا شيخنا  :السائل 

  . احلمد هللا يا شيخنا  :الشيخ 

  . واهللا اشتقنا إليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا ونطمئن عليكم  :السائل 

  . أهال ومرحبا  :الشيخ 

  . اهللا يبارك فيكم  :السائل 

  . كيف عيالك   :الشيخ 

  . احلمد هللا خبري من اهللا يا أستاذي  واهللا :السائل 

  . كيف من عندك   :الشيخ 

  . واهللا احلمد هللا طيبون من فضل اهللا  :السائل 

  وحسن طيب ؟  :الشيخ 

  احلمد هللا جيد ، اهللا يبارك فيك يا أستاذي :السائل 

  . يسعدك يف الدنيا واألوىل  :الشيخ 

  . نسأل اهللا ذلك ، جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .أهال ومرحبا  :شيخ ال

في كل إشارة ( : أستاذي يف سؤال خطر يف البال وهو متعلق مبا يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة اللي  :السائل 
وقفت له يف معجم الطرباين الكبري على سند صحيح أو حسن ، موقوف من قوله لكن رأيت  )عشرة حسنات 

  . العلم يبوبوا له يف رفع اليدين يف الصالة  أستاذي تبويب العلماء له خمتلف الواقع ، بعض أهل

  . أي نعم  :الشيخ 

وبعض أهل العلم وهو ، ومل أر إال واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له يف اإلشارة باإلصبع  :السائل 

  فإيش رأيكم أستاذي ؟ 

  . فكأين كنت أميل إىل هذا الثاين لكن ذكرين اآلن بنصه  :الشيخ 

، هذه األشياء اليت  )في كل إشارة في الصالة عشر حسنات يكتب له في كل إصبع حسنة  (نصه : احلليب 

وقفت عليها مسندة ، لكن علق احلافظ بن حجر يف التلخيص ، و اإلمام أمحد بن حنبل يف مسائل عبد اهللا عنه 

ن ما وقفت على ، لك )من رفع يديه في الصالة فله بكل إشارة عشرة حسنات ( ، علقوه تعليق بدون إسناد 



  . سند لفظ من رفع هذا الذي عندي 

  .  )من أشار ( أما اللي هلا أسانيد ، فهي بلفظ  :الشيخ 

  . )في كل إشارة عشر حسنات أو يكتب له في كل إشارة عشرة حسنات (  :السائل 

نع من أن جنعل أن األقرب رفع اليدين ألا تتكرر ، لكن ال ما )كل ( واهللا هذه يبدو يل من لفظه  :الشيخ 

اللفظ أمشل هلذا ، حبيث يدخل فيه اإلشارة يف التشهد أيضا ، جبامع أا إشارة ، فيجمع حينذاك بني القولني 

  . ويزول اخلالف أيضا ، هذا رأي واهللا أعلم 

جزاك اهللا خريا واهللا يا أستاذي أنا هذا هو الرأي الذي كان يف الذهن لكن حبيت يعين أدعمه من  :السائل 

  . ولك يا شيخنا ق

  اهال مرحبا :الشيخ 

  اهللا جيازيكم اخلري  :السائل 

  اهللا حيفظك   :الشيخ 

  أخونا وثيق بده يسلم عليك  :السائل 

  أهال مرحبا :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته :السائل 

  . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 

  . ا كيف حالك يا شيخن  :السائل 

  . أمحد اهللا وأشكره  كيف انت :الشيخ 

  . اهللا يبارك فيكم  :السائل 

  و عيالك كلهم خبري  :الشيخ 

  .مجيعا خبري ويسلمون عليك  :السائل 

  احلمد هللا سلمكم اهللا :الشيخ 

  . يا شيخنا يف عندي سؤالني ما علش  :السائل 

  .اتفضل  :الشيخ 

واملرضع ، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية ، حلديث أنس السؤال األول بالنسبة للحامل  :السائل 

ويقولون إن اآلية  )إن اهللا وضع عن المسافر شطر الصالة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ( الكعيب ، 



  . ليست منسوخة 

  . وهي  :الشيخ 

  . ))َوَعَلى الِذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة ((  :السائل 

  . وخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة ليست منس :الشيخ 

  . عفوا بل يقولوا إا منسوخة  :السائل 

  . هيك حريتين  :الشيخ 

  عفوا شيخنا  :السائل 

  وال شيء اآلية منسوخة ؟  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . ما الذي نسخها  :الشيخ 

  .  )فمن شهد منك الشهر فليصمه ( قوله تبارك وتعاىل ،  :السائل 

  أليس الذين كانوا خيريوا من قبل ، كانوا مل يروا الشهر ؟  :يخ الش

  . بل كانوا يرونه  :السائل 

  . إذن وين النسخ  :الشيخ 

  . كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي   :السائل 

  . هذا هو  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . ترمجان القرءان فما يف نسخ ما يف تعارض بني هذا وذاك وخباصة ، إذا تذكرنا تفسري  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  ابن عباس :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . حيث حيتج باآلية على أنه يدخل فيها احلامل واملرضع والشيخ الكبري  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . وأن ذلك ليس باملنسوخ  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 



: عموم اآلية يشمل هؤالء ، ثالثا: ليل عليها ، ثانياخنلص بالنتيجة اآلتية وهي أن دعوى النسخ ال د :الشيخ 

  .وأخريا هو الذي ذهب إليه ترمجان القرءان 

  

إن اهللا وضع عن المسافر شطر الصالة ، ووضع عن ( نعم ، طيب هل حجتهم يف احلديث  :السائل 
ت يف حديث يقولون املسافر يقضي فاحلامل واملرضع جيب أن تقضي ألا جاء )الحامل والمرضع الصوم 

  واحد ؟ 

  . ال هذه كما يقولون داللة الِقران  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . ضعيفة  :الشيخ 

  . ضعيفة  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  .نعم نعم جزاك اهللا خري  :السائل 

  . سؤال آخر  :الشيخ 

  . ض الذي ال يرجى برؤه نعم يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبرية والعجوز واملري :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

يقولون ال قضاء عليه وال فدية ، ألن اهللا تبارك وتعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها فهذا ال يستطيع  :السائل 

فسقط عنه الفرض كما هو احلال يف الذي ال ميلك نصاب الزكاة ، فما هو قولكم بارك اهللا فيكم ، واال نرجع 

  إىل نفس اآلية

بال شك هذا الرجوع ال بد منه بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه  :يخ الش

  الفدية وهو غري عاجز عنها  ؟ 

  . ال يستلزم  :السائل 

  . ما يف تالزم  :الشيخ 

  . ما يف تالزم  :السائل 

ذين يستطيعون الصيام مع املشقة ، معناه ال ))وعلى الذين يطيقونه (( : أي نعم ، ألنه قوله تعاىل  :الشيخ 

  . العاجز الفاين ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام ، لكن يصعب عليه بال شك الصيام  :الشيخ 



  . نعم  :السائل 

  . ملا كانت الفدية هي بديل الصيام فما يف عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان يف الروضة الندية قدميا ، وال  :لشيخ ا

  . أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك ، الذي يبدوا يل واهللا أعلم ، أن الفدية على املستطيع هلا ال تسقط 

  . نعم  :السائل 

  . ضان مع اجلو ، مع جو الصيام إما فعال ، وإما فكرا ألنه جيب من يعيش من كان مسلما يف رم :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

أعين بذلك فعال أن يصوم إما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمني ولو كان  :الشيخ 

  . مفطرا 

  .نعم  :السائل 

  .هذا الذي يبدوا يل واهللا أعلم  :الشيخ 

  .ا جزاك اهللا خري شيخن :السائل 

  .و إياك  :الشيخ 

  .أخونا علي بيسألك ما رأيك يف هشام بن عمار  :السائل 

  . هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد  :الشيخ 

  أي نعم أستاذي جزاكم اهللا خريا ، أستاذي يعين على حسب موافقته أو خمالفته ؟  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  شابه ذلك هذا غري صحيح ؟ أما إطالق القول بضعفه لتلقنه أو ما  :السائل 

  . ال هذا هو الذي اعنيه ، أنه ال حيتج به النفراده  :الشيخ 

  . نعم نعم  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  .جزاء اهللا خريا شيخنا :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

  شيخنا بالنسبة ألكل الذي ليس من املطعومات ؟  :السائل 



  . ما مت الكالم  :الشيخ 

  وا ، هذا األخ أبو ليلى اهللا يهديه رجل أكل شيئا من غري املطعومات كالورقة مثال ؟ عف :السائل 

  . أه  :الشيخ 

  ما حكم صيامه ؟  :السائل 

  . ايوا  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

أنا هذه القضية ال أتصورها ، فإذا ما وقعت فالبد أن يكون ملن أكل الورق يكون له هدف ، و هو  :الشيخ 

تصنع املاعز ، عندما تأكل الورق ، فالبد أن يكون له هدف ، فال شك يف ذلك أي أنه كما لو أكل يصنع كما 

  . أي شيئا آخر 

  . كما لو أكل أي شيئا آخر   :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  . يعين كاملطعومات  :السائل 

  .أيه  :الشيخ 

  

  نعم ، طب يا شيخنا حبة الدواء نفس احلكم :السائل 

  بة الدواء ؟ ح :الشيخ 

  . أي نعم كاإلسربين مثال آلالم الرأس  :السائل 

  . تقصد يعين بلعها  :الشيخ 

  . بلعها  :السائل 

  . نفس احلكم  :الشيخ 

  . نفس احلكم ، جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  وإياك :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا

  وعليكم السالم ورمحة واهللا وبركاته :السائل 
  


